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Dużo zdrowia, dużo szczęścia i dużo uśmiechu.
Niech nigdy nie zabraknie w Waszym życiu miłości i ciepła.
Niech każdy dzień będzie jak dziś,
pełen kwiatów, prezentów i dobrych mężczyzn :)

Burmistrz Miasta Sompolno
Roman Bednarek

WSZYSTKIM PANIOM WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO

8 marca

DZIEŃ KOBIET
ponadto w numerze:

POWIATOWY DZIEŃ BABCI I DZIADKA

V GMINNA AKCJA HONOROWEGO
POBORU KRWI

Zebrano ponad 21 litrów krwi.

str. 2

ZIMOWA ZABAWA NA ZAKOŃCZENIE
FERII

Tegoroczna zima płata figle, raz jest ciepło, a raz mroźno.
Dlatego korzystając z jej uroku zorganizowano zabawy na
lodzie.
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WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH
WYKONANYCH W LATACH 2015/16

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sompolno
Romana Bednarka.
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Około 140 seniorów
z dziesięciu gmin
powiatu konińskiego
świętowało Powiatowy Dzień Babci i
Dziadka w Sompolnie. Powiatowy
Dzień Babci i Dziadka jest to impreza
cykliczna, obchodzona co roku w innej
gminie powiatu
konińskiego.

FERIE W GMINIE SOMPOLNO (fotorelacja)
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AWANS WERONIKI NA FESTIWAL
PIOSENKI DZIECIĘCEJ - KONIN 2017

W Epicentrum Kultury w Koninie odbyły się
przesłuchania do 36. Festiwalu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej.

GKS SOMPOLNO W FINALE
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Regionalna Liga Siatkówki Kobiet sezon 2016/2017
wielkimi krokami zbliża się do końca.
Mecz finałowy już 5 marca.
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ROZMAWIALI O TYM JAK POMAGAĆ

WYWIAD MIESIĄCA

31 stycznia w Urzędzie Miejskim w Sompolnie odbyło się seminarium na temat „Wspólnota Anonimowych Alkoholików i jej program jako skuteczny sposób pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu. Jak korzystać z ponad 80
lat doświadczeń Wspólnoty. Korzyści i zasady współpracy pomiędzy AA, a instytucjami i profesjonalistami.” Organizatorem spotkania był Urząd Miejski w Sompolnie przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Koninie oraz Wspólnoty AA. Spotkanie prowadziła Pani Jolanta Bekier-Kmieć, przewodnicząca GKPiRPA.
Jednym z uczestników seminarium, a jednocześnie prelegentem była Pani Renata Teodorczyk, psycholog, oraz powiernik klasy A,
z którą udało nam się porozmawiać.

Do kogo skierowane było seminarium, w
którym uczestniczyłyśmy?
Skierowane było do osób, które pracują z
osobami uzależnionymi oraz do członków
ich rodzin, do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Kuratorów Sądowych,
Przedstawicieli Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani.
W swoim wystąpieniu powiedziała Pani, że
to członkowie wspólnoty AA są anonimowi, a nie Wspólnota. Ale jak to wprowadzić w życie? Jak to zrobić w lokalnym
środowisku? To jest nadal, nie wiedzieć
dlaczego, temat tabu, temat wstydliwy. A
jest na pewno dużo osób, które potrzebują
pomocy, a nie wiedzą, że wspólnota AA ma
mitingi w Sompolnie.
Taki czas, kiedy Wspólnota AA jest otwarta
na współpracę z szerszym gremium to jest
czas ostatnich lat, wcześniej była faktycznie
nie tylko anonimowa, ale wręcz niewidzialna, ludzie się spotykali, ale o tym nie
mówili. Aż, któregoś dnia członkowie wspólnoty doszli do wniosku, że mają zachować
swoja anonimowość, czyli nie ujawniać swoich imion i nazwisk, oraz wizerunku twarzy,

ale zrozumieli, że wspólnota nie może być
niewidzialna. Ona musi być widzialna! Widzialna poprzez to, że będą informacje o niej
wywieszone chociażby w autobusie, na tablicy w ośrodku pomocy społecznej, na komisariacie policji, przed kościołem. Tam znajdą
się informacje, gdzie i kiedy spotykają się
członkowie wspólnoty AA. Ważne jest też to,
że my profesjonaliści-czyli osoby nie będące
uzależnione, ale pracujące z osobami uzależnionymi możemy informować o wspólnocie,
o jej działaniach, wartościach jakimi się kieruje. Przedstawiciele mediów, mogą napisać
ciekawy artykuł z osobą uzależnioną, przy
czym też widzę zmianę w mediach, wcześniej to było epatowanie tylko tym trudnym,
bolesnym co wydarzyło się w życiu osoby
uzależnionej i jej rodziny, a teraz mogą to być
świadectwa członków, o tym jak wyjść z
uzależnienia.
Jest Pani psychologiem, zna Pani odpowiedź na pytanie, jak zrobić ten pierwszy
krok i podjąć decyzję o leczeniu?
Trudne pytanie, ciężko tak od razu odpowiedzieć. Szukam w swoim osobistym doświadczeniu,
osobistym
zawodowym
doświadczeniu jak to bywa…i bywa różnie.
Myślę, że ze strony nas, osób pracujących z
osobą uzależnioną bądź jej rodziną, powinniśmy mieć w sobie otwartość do podania tej
ręki, ale otwartość też na to, że ona może nie
zostać przyjęta i żebyśmy z szacunkiem od-

nieśli się do każdej z tych sytuacji, ze zrozumieniem, że nie jest naszym zadaniem, naszą
rolą „wchodzenie z butami w czyjeś życie”,
nie nam decydować o czyimś losie. My możemy mówić o tym, że wiemy, że są ludzie,
którzy trzeźwieją, że znamy takie osoby.
Pierwszy krok jest najtrudniejszy, bo jest krokiem do zmiany, nie do zmiany pić nie pić,
ale do zmiany życia. Kultura, obyczajowość
picia w naszym kraju (praktycznie podczas
wszystkich uroczystości pojawia się alkohol)
powoduje, że łatwo się uzależniamy, ale też
powoduje, że trudno przestać pić i zacząć żyć
nowym życiem.
A jak się zachować, jeżeli wiem, że ktoś się
leczy z alkoholizmu? Skoro ten alkohol pojawia się chociażby podczas uroczystości
rodzinnych.
Pewnie każdy idzie swoją ścieżką, ale bezpieczniej na początku, żeby ten alkohol się
nie pojawił, nie proponujmy toastu osobie
uzależnionej. Nie twórzmy ryzykownych sytuacji dla osoby, która podjęła decyzję, że
przestaje pić alkohol. Nie prowokujmy. Teraz
w restauracjach jest zwyczaj, że woda podawana jest w kieliszkach, osoby uzależnione
proszą o szklankę, kieliszek kojarzy im się z
alkoholem. Ale znam też osoby trzeźwiące,
którym nie przeszkadza jak inne osoby piją,
bądź mówią o alkoholu w ich towarzystwie
Nasuwa mi się puenta naszej rozmowykażdy z nas jest inny i każda osoba uzależ-

niona musi znaleźć swój sposób na wyjście
z choroby.
Na szczęście tak jest, pamiętajmy, że nie musimy korzystać tylko ze swojego doświadczenia i czasami dobrze jest skorzystać z
doświadczenia innych, którzy tą drogę przeszli, możemy my nią wędrować we własnym
stylu i to będzie inna droga-bo nasza, natomiast pewne wytyczne, drogowskazy mogą
być te same.
Wywiad emitowany na antenie Ale!Radia
Infolinia AA w Polsce tel. 801 033 242
czynna codziennie w godz. 8-22
Adres internetowy wspólnoty AA w Polsce
www.aa.org.pl

W Gminie Sompolno spotyka się Grupa AA
„Program 12”, spotkania odbywają się w
każdy czwartek w godz. 18-19.30, wszystkie
mityngi otwarte, oraz Grupa „KROKUS”
spotkania odbywają się we wtorek od godz.
18, pierwszy mityng w miesiącu otwarty.
Obie grupy spotykają się w M-GOPS w Sompolnie, ul. Gimnazjalna 2a. Osoby zainteresowane mogą również uczestniczyć w
mityngach odbywających się w innych miejscowościach (więcej informacji można uzyskać u członków Gminnej Komisji
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych).

Z ŻYCIA GMINY

V GMINNA AKCJA HONOROWEGO POBORU KRWI

27 stycznia roku w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Sompolnie odbyła się V Gminna Akcja Honorowego Poboru Krwi zorganizowana przez Burmistrza Miasta Sompolno.
Chętnych do oddania krwi było ponad 50
osób. Z różnych powodów, po wstępnych badaniach liczba ta uległa nieznacznemu
zmniejszeniu. Wśród krwiodawców było 6
osób, które po raz pierwszy zdecydowały się
w ten sposób pomóc bliźniemu. Cała akcja
przebiegła w miłej atmosferze. Udało się
przekazać na rzecz osób chorych i ofiar wypadków cząstkę siebie. Podsumowując
zebrano 21,600l krwi. Krew oddali m.in. pracownicy Urzędu Miejskiego w Sompolnie na
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czele z Burmistrzem Miasta Sompolno Romanem Bednarkiem, kadra administracyjna
ZSP nr w Sompolnie oraz rodzice uczniów
uczęszczających do w/w szkoły, a także
mieszkańcy gminy Sompolno. Na wszystkie
przybyłe osoby czekało przepyszne śniadanie
oraz tort z okazji jubileuszowej V Akcji
Krwiodawstwa, który został ufundowany
przez „Valdi. Zakład Piekarniczo – Cukierniczy. Marszewski w Osieku Małym.” Organizatorzy akcji serdecznie dziękują wszystkim

krwiodawcom za przybycie, Dyrekcji Zespołu Szkolno–Przedszkolnego za użyczenie
pomieszczeń oraz pomoc w organizacji, pracownikom Urzędu Miejskiego w Sompolnie
za zaangażowanie oraz pomoc w realizacji
tego przedsięwzięcia, personelowi z Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Kaliszu za
profesjonalizm i życzliwość wobec krwiodawców. Kolejna akcja już w maju !!!

L u ty 2 0 17

POWIATOWY DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Z ŻYCIA GMINY

Około 140 seniorów z dziesięciu gmin powiatu konińskiego świętowało Powiatowy Dzień Babci i Dziadka w Sompolnie. Powiatowy Dzień Babci i Dziadka jest to impreza cykliczna, obchodzona co roku w innej gminie powiatu
konińskiego.
Organizatorem spotkania była Rada Seniorów Powiatu Konińskiego. Dzień Babci i
Dziadka odbył się pod patronatem Starosty
Konińskiego oraz Burmistrza Miasta Sompolno. W organizację włączył się również
Kierownik M-GOPS w Sompolnie. W gronie
seniorów znaleźli się przedstawiciele gmin:
Sompolno, Wierzbinek, Kramsk, Ślesin,
Skulsk, Krzymów, Rzgów, Kazimierz Bis-

kupi, Grodziec oraz Rychwał i członkowie
zespołu Kwiaciarki oraz seniorzy z Domu
Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w
Sompolnie. Życzenia seniorom złożył Burmistrz Miasta Sompolno Roman Bednarek
oraz Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego Janusz Stankiewicz. Panowie wręczyli symboliczne bukiety kwiatów na ręce
Przewodniczącej Rady Seniorów Powiatu

STRAŻACY APELOWALI O BEZPIECZEŃSTWO

O śmiertelnie niebezpiecznym czadzie oraz
zagrożeniach, jakie niosą zabawy na zamarzniętych
zbiornikach opowiadali uczniom i przedszkolakom
druhowie z Państwowej Straży Pożarnej w Koninie,
którzy jednocześnie są też druhami Ochotniczej Straży
Pożarnej w Sompolnie.

Spotkania odbyły się przed rozpoczęciem
ferii we wszystkich szkołach w gminie Sompolno. Pogadanki dotyczyły największych
niebezpieczeństw związanych z zimą i sezonem grzewczym. W wielu gospodarstwach
nadal powszechne są piece. Ich niewłaściwe
użytkowanie połączone z niedrożnymi kominami, może doprowadzić do tragedii. Tlenek
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węgla, potocznie zwany „czadem” zabija po
cichu, niespodziewanie, gdyż jest nie wyczuwalny, bezwonny. Jak się przed nim ustrzec
i jak udzielić pierwszej pomocy osobom „zaczadzonym” – był jednym z tematów pogadanek. Druhowie opowiedzieli też dzieciom
o zagrożeniach, jakie niesie zabawa na zamarzniętych zbiornikach wodnych.

Konińskiego Pani Haliny Rogowskiej oraz
Pani Sekretarz Teresy Mazurek. Wszyscy seniorzy otrzymali śliczne i starannie wykonane laurki przygotowane przez dzieci ze
Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sompolnie
oraz w Lubstowie, a także przez przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej w
Sompolnie. Gromkimi brawami seniorzy
oklaskiwali występy przedszkolaków z Som-

polna i Lubstowa, Pani Janiny Bednarskiej,
Pana Andrzeja Prętnickiego (który również
prowadził całą imprezę), zespołu „Kwiaciarki” oraz seniorów z Domu Dziennego Pobytu w Sompolnie. Sporą atrakcją był
wyjątkowy tort z logo powiatu konińskiego i
gminy Sompolno. Spotkanie zakończyło się
wspólną zabawą taneczną.

WALNE ZEBRANIE WĘDKARZY

15 stycznia w „Lokalu u Michała” w Sompolnie odbyło
się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Polskiego
Związku Wędkarskiego Koła nr 8 w Sompolnie.
W zebraniu wziął udział opiekun koła – jednocześnie prezes ZO PZW w Koninie Pan
Zygmunt Nowak, który przedstawił ogólną
sytuację w wędkarstwie na skalę okręgu i
kraju. Wręczane były również odznaczenia
przez prezesa ZO PZW i prezesa Koła PZW
nr 8 Pana Jacka Sławińskiego a otrzymali je:
Lech Wiśniewski – srebrną odznakę PZW za
Zasługi dla Wędkarstwa Polskiego, Arkadiusz Bednarski– odznakę za Zasługi dla
Wędkarstwa Konińskiego. Ustępujący zarząd uzyskał jednogłośne absolutorium. Po
upływie 4 – letniej kadencji przystąpiono do
wyboru nowych władz Koła PZW nr 8 w
Sompolnie. Poszczególne władze przedstawiają się następująco:
Zarząd koła PZW nr 8 w Sompolnie :
1. Jacek Sławiński – prezes
2. Lech Wiśniewski – wiceprezes
3. Roman Adamczak – sekretarz
4. Arkadiusz Bednarski – skarbnik
5. Krzysztof Malcer – gospodarz
6. Jadwiga Konopska – członek
7. Andrzej Majewski – członek
Komisja rewizyjna koła PZW nr 8:
1. Tomasz Chrzanowski – przewodniczący
2. Ryszard Wańkowski – zastępca
3. Wacław Jeziorski – członek
Sąd koleżeński koła PZW nr 8:
1. Lech Szymański – przewodniczący
2. Błażej Wiśniewski – zastępca
3. Mariusz Szymański – członek

Z upoważnienia zarządu
Sekretarz koła
Roman Adamczak
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Z ŻYCIA GMINY

SPOTKANIE CZŁONKÓW KOŁA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW

Nowy rok oraz Dzień Babci, obchodzony w Polsce od 1964 roku był inspiracją do tanecznego spotkania członków
Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sompolnie.
Życzenia noworoczne oraz okolicznościowe
złożył wszystkim w literackim stylu prezes
koła Pan Bolesław Wolski ,,Na wszystkie dni
nowego roku życzę Wam wiary w sercu i
światła w mroku. Byście jednym krokiem mijali przeszkody, czuli się silni i wiecznie młodzi”. Po życzeniach i przemówieniach
zaproszonych gości zarząd koła za wydatną
pomoc uhonorował statuetką Panią Annę Michalską. Następnie rytmiczne utwory muzyczne grane na żywo sprawiły, że zebrani w
sali OSP ruszyli do tańca. Oczywiście z nowymi członkami wciąż rozrastającego się
koła: Państwem Haliną i Stanisławem Turskim, Barbarą i Józefem Malechą oraz z
Panią Elżbietą Błaszczyk. Uświetnieniem

uroczystości był pyszny tort, tradycyjnie
ufundowany przez radnego Piotra Wełnickiego. To, że dojrzałe społeczeństwo potrafi
się bawić, w sposób radosny, kulturalny oddając przy tym całe swoje serce można było
się przekonać w sobotnie popołudnie i wieczór 21stycznia roku w Sompolnie! Podziękowania za znakomite przygotowanie
uroczystości otrzymali zasłużeni emeryci:
Państwo Lewandowscy, Błaszczykowie, Antczakowie, Panie: T. Szeląg, Z. Grzymska, S.
Czerniak, M. Janicka. Bal na sto par dodał sił
i wigoru nigdy niestarzejącemu się pokoleniu!
Andrzej Prętnicki

ZIMOWA ZABAWA NA ZAKOŃCZENIE FERII

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W
Tegoroczna zima płata figle, raz jest ciepło, a raz LUBSTOWIE

mroźno. Dlatego korzystając z jej uroku zorganizowano
zabawy na lodzie.
Żegnając ferie, 11 lutego nieopodal stadionu,
w posiadłości Pana Jana Wasielewskiego,
współorganizatora spotkania, entuzjaści zimowej zabawy uczestniczyli w ciekawych
konkurencjach na lodzie. Dzieci i dorośli, oddali się zimowemu szaleństwu. Zorganizowano różne konkursy: slalom na łyżwach,
ślizg na butach, mecz hokejowy, które potwierdziły, że nawet w mroźną pogodę
można bawić się bardzo dobrze. Konkurencją, którą rozpoczęto spotkanie był slalom na
łyżwach. Podzielono ją na trzy kategorie. W
pierwej kategorii, w której byli najmłodsi zawodnicy wygrał Bartosz Nowakowski. Trasę
w kategorii pań najszybciej pokonała Pani
Iwona Kwarcińska – Hyżak. Natomiast w kategorii panów, z czasem 32 sekundy, najszybszy okazał się Pan Karol Budny. W
konkurencji pokonania trasy z kijem hokejowym i krążkiem najlepiej spisał się Wasielewski Kamil. Najdalej na butach ślizgała się
Justyna Janke. Po „lodowych” wyczynach
przyszedł czas na mecz hokeja. W meczu
hokejowym Niebiescy Sompolno & OSP
padł wynik 4:1. Wszyscy zwycięzcy otrzymali upominki od Burmistrza Miasta Sompolno Romana Bednarka. W milej
atmosferze, przy ognisku można było się
ogrzać, zjeść kiełbaskę i rozmawiać bez
końca. Było mroźnie, ale wesoło i radośnie.

Serdecznie podziękowania należą się rodzinie Państwa Staszaków z Sompolna, którzy
ufundowali chleb oraz OSP Sompolno, na
czele z druhem, a także współorganizatorem
imprezy, Panem Łukaszem Jankowskim, którzy świetnie podołali organizacyjnemu
przedsięwzięciu. Podziękowania również dla
współorganizatora Pana Andrzeja Prętnickiego, który był inicjatorem tej zabawy oraz
niezawodnym komentatorem.

NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU POWIATU KONIŃSKIEGO

Po raz osiemnasty, 27 stycznia w Konińskim Domu Kultury, władze powiatu końskiego podsumowały miniony
rok, dziękując za wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia.

Najważniejszym punktem programu było
wręczenie statuetek „Nagrody za działalność
na rzecz rozwoju Powiatu Konińskiego”. Na
gali uhonorowano dwóch przedstawicieli z
Gminy Sompolno: W dziedzinie „Gospodarka” statuetkę otrzymała Grupa Producentów Owoców ROYAL sp. z o.o. - za aktywne
wspieranie marki „Sady Sompolna”, zaangażowanie w życie lokalnej społeczności,
wspieranie wydarzeń kulturalnych w gminie
i otwartość na współpracę w promocji samorządu gminnego i powiatowego. W kategorii
„Kultura”, statuetkę otrzymała Sompoleńska
Orkiestra Dęta, która poprzez angażowanie
w swoich szeregach dzieci, dorosłych i seniorów znakomicie wypełnia hasło promostr. 4

cyjne powiatu konińskiego „Energia Pokoleń”.

18 lutego, w jednostce OSP Lubstów, odbyło się walne
zebranie sprawozdawcze. Na ogólną liczbę 45 członków
zwyczajnych, w zebraniu uczestniczyło 36 osób, co dało
80% frekwencji.
Na zebraniu obecny był Burmistrz Miasta
Sompolno Roman Bednarek, sołtys Lubstowa Pani Anna Kosmowska, Radny Rady
Miejskiej Pan Krzysztof Piasecki, ks. Proboszcz Krzysztof Kacała, komendant oddziału miejsko-gminnego ZOSP RP dh
Marek Wesołowski, skarbnik zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP dh Krzysztof
Marciniak, v-ce prezes zarządu miejsko
gminnego dh Zdzisław Kańczurzewski oraz
członkowie zarządu miejsko-gminnego dh
Roman Wełnicki, dh Stanisław Śniegulski,
dh Eugeniusz Szamałek. W przedstawionym
sprawozdaniu z działalności OSP w Lubstowie za 2016r. został wymieniony sprzęt i wyposażenie, które udało się pozyskać w roku
sprawozdawczym. Ze środków własnych i
zewnętrznych udało się zakupić między innymi: 2 aparaty powietrzne z maskami i czujnikami bezruchu, zestaw medyczny, w
którego skład wchodzi torba medyczna PSP
R1, deska ortopedyczna, deska ortopedyczna
dziecięca oraz szyny kramera. Ponadto udało
się pozyskać sito kominowe, wodery 2 szt.,
rozdzielacz, ubranie przeciw szerszeniom,
węże strażackie 4 szt., mundury wyjściowe
3 szt., ubranie koszarowe 3 szt., buty specjalne 4 pary. W trakcie zebrania jednogłośnie podjęto uchwałę o nadaniu godności
członka honorowego. Godność tą nadano 5
druhom: Marianowi Tomaszewskiemu, Zygmuntowi Lewandowskiemu, Józefowi Hałasowi, Stefanowi Bartczakowi oraz
Mieczysławowi Madzińskiemu. Zebranie
Walne to idealny moment by podziękować
darczyńcom, Burmistrzowi Miasta Sompolno Romanowi Bednarkowi, który zapew-

nia utrzymanie w gotowości bojowej jednostki. Dzięki poparciu Pana Burmistrza oraz
kierownictwa Zarządu Miejsko Gminnego
ZOSP RP udało się na bardzo korzystnych
warunkach pozyskać sprzęt, który w dużym
stopniu poprawi bezpieczeństwo ratowników
oraz skuteczność działań ratowniczych. Druhowie składają podziękowania dh Komendantowi i Prezesowi Zarządu Miejsko
Gminnego OSP RP za to, że wybierają teren
Lubstowa jako miejsce ćwiczeń i manewrów.
Nie można również zapomnieć i nie podziękować Panu Radnemu Krzysztofowi Piaseckiemu, Panom: Andrzejowi Kossowskiemu,
Dariuszowi Gajdzie, Prezesowi PUK Januszowi Stankiewiczowi i księdzu proboszczowi, którzy wspierają OSP Lubstów
finansowo i merytorycznie przez cały rok.
Strażacy kierują wielkie podziękowania dla
Pani sołtys Anny Kosmowskiej i mieszkańców sołectwa za wyodrębnienie kwoty
2.000zł z funduszu sołeckiego na sprzęt,
który jest niezbędny do ratowania życia,
zdrowia i mienia ludzkiego. Strażacy składają również podziękowania przyjaciołom i
wszystkim tym, którzy przekazali swój 1%
podatku na rzecz OSP w Lubstowie. Dzięki
Państwa decyzji przy rozliczeniu podatku
OSP Lubstów osiągnął 3 wynik w powiecie
pod względem wysokości kwoty, jaką będzie
mógł wykorzystać na sprzęt ratowniczy. Zarząd OSP w Lubstowie dziękuje za udzielone
absolutorium oraz wszystkim tym, którzy pomagali w zorganizowaniu zebrania walnego
oraz przygotowaniu poczęstunku. Ze strażackim pozdrowieniem ,,Bogu na chwałę ludziom na ratunek”.

Burmistrz Miasta Sompolno informuje, że od dnia 23 lutego 2017 roku odbywają się
targi i jarmarki związane z handlem zwierzętami gospodarskimi i domowymi –
(trzoda chlewna, bydło, inne zwierzęta kopytne, króliki itp.). Miejsce targów – Targowica Gminna Sompolno, ul. 11 Listopada. Nadal obowiązuje bezwzględny zakaz handlu
drobiem i innym ptactwem. Jednocześnie przypomina się o obowiązkach jakie winni
spełnić właściciele zwierząt przybywając na targ, jarmark:
1. Posiadacz zwierząt, które mają być wprowadzone na targ przykazuje, przed wprowadzeniem zwierząt na targ, podmiotowi prowadzącemu te miejsca (obsłudze targowicy): opatrzony podpisem wykaz wprowadzanych zwierząt zawierający ich numery identyfikacyjne
(druk: Zgłoszenie przemieszczania bydła, trzody chlewnej poprzez targ), na zgłoszeniu
należy podać także nr rejestracyjny pojazdu, którym dostarczono zwierzę na targ, imię i
nazwisko, miejsce zamieszkania właściciela zwierzęcia;
2. Świadectwa zdrowia tych zwierząt;
3. Udostępnienia do wglądu, przed wprowadzeniem zwierząt na targ, prowadzącemu te
miejsca: paszporty i dokumenty identyfikacyjne zwierząt, dot. bydła i innych zwierząt koniowatych.
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WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH WYKONANYCH W LATACH 2015-2016

Szanowni Państwo, Pragnę podzielić się z
Państwem informacją o wykonanych
inwestycjach majątkowych w latach 2015-2016,
a więc na półmetku trwającej kadencji.
Rok 2015:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie
Mąkolno-Sycewo – Sompolno umożliwiającej
wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków
w Mąkolnie (dokumentacja projektowa). W
dniu 04.03.2015r. została zawarta umowa na
wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę
brutto – 41 820,00 zł.
2. Przebudowa ul. 11 Listopada w Sompolnie
w obrębie skrzyżowania z ul. Św. Barbary. W
ramach przebudowy skrzyżowania wybudowano
także 120 m2 miejsc postojowych z
odwodnieniem i z wjazdem dla samochodów
osobowych oraz 33 m2 chodnika za kwotę 69
900,00 zł.
3. Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na
wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr
3202P Nowa –Wieś – Kazubek, etap I. Zgodnie
z umową zawartą z Powiatem Konińskim
przekazano na ten cel kwotę w wysokości 150
000,00 zł. Przebudowany został odcinek o
długości 550 m.
4. Budowa i przebudowa dróg gminnych. a)
Budowa dróg wewnętrznych z odwodnieniem i
oświetleniem na osiedlu w m. Biele
wybudowano jezdnię z kostki betonowej z
wjazdami o długości 350 m i szer. 5,50 m wraz z
dwustronnymi chodnikami o szer. 1,50 m na
całej długości jezdni. Ponadto wykonano
odwodnienie ulic oraz dobudowano oświetlenie
drogowe. Wartość poniesionych nakładów – 620
518,57 zł.
b) wykonano przebudowę drogi gminnej
Smólniki Mostkowskie – Janowice o długości
1710 m i szer. 3 m. Poniesione nakłady w
wysokości 526 700, 00 zł,
c) wykonano przebudowę drogi gminnej w m.
Marcjanki o długości 675 m i szer. 3 m za kwotę
210 276,54 zł,
d) opracowano dokumentację techniczną dot.
przebudowy ciągu ulic: Kaliskiej, Placu
Wolności, Warszawskiej w Sompolnie oraz drogi
gminnej w Sompolinku za kwotę w wysokości
65 107,45
Razem poniesione nakłady w 2015 r. – 1 422
602,56 zł
5. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w
Lubstowie na cele rekreacyjne. Wykonano
koncepcję zagospodarowania terenu przy
jeziorze Lubstowskim za kwotę 15 000,00 zł.
6. Przebudowa dawnej szkoły w Ostrówku na
potrzeby mieszkaniowe – zmiana sposobu
użytkowania.
Wybudowano cztery budynki kontenerowe –
mieszkalne o konstrukcji stalowej. Do
budynków zostały doprowadzone instalacje
wod-kan i elektryczne. Powierzchnia zabudowy
po 17,95 m2 każdy kontener. Poniesione nakłady
w 2015 r na ten cel – 199 478,90 zł
7. Termomodernizacja budynku szkolnego w
Ośnie Górnym. Opracowano projekt
termomodernizacji budynku za kwotę 29 233,50
zł
8. Przebudowa, adaptacja i wyposażenie
budynku komunalnego w Mąkolnie na cele
przedszkolno-edukacyjne.
W dniu 30.12.2015 r. zawarto umowę na
wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej na kwotę w wysokości 20 910,00
zł z terminem wykonania do 30 czerwca 2016 r.
9. Termomodernizacja budynku strażnicy
OSP Sompolno poprzez docieplenie ściany
szczytowej północnej.
Wykonano docieplenie ściany szczytowej –
północnej budynku na powierzchni 126 m2
Zadanie zostało objęte dotacją z budżetu
Powiatu Konińskiego w wysokości 10 000,00 zł.
Całkowita wartość nakładów – 26 730,00 zł
10. Budowa kanalizacji sanitarnej w
Sompolnie na końcowym odcinku ul.
Kolejowej. Wykonano dokumentację
projektowo-kosztorysową dla końcowego
odcinka ul. Kolejowej w Sompolnie o długości
198 m. Koszt opracowania dokumentacji
wyniósł 6 765,00 zł.
11. Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul.
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Błankowej w Sompolnie. Zakończenie
inwestycji nastąpiło w dniu 27.05.2015 r. W
2015 roku wydatki na dokończenie rozbudowy
obiektu wyniosły 774 771,18 zł. i dotyczyły
dokończenia budowy dróg wewnętrznych,
ogrodzenia, zieleni, dostawy wyposażenia oraz
rozruchu technologicznego.
12. Budowa oświetlenia na terenie gminy
Sompolno. Wykonano:
a) montaż opraw oświetleniowych w ilości 39
szt. na istniejących słupach energetycznych i
linii napowietrznej w miejscowościach:
Błonawy, Wierzbie, Ośno Podleśne, Mostki,
Stefanowo, Marianowo, Łagiewniki, Lubstówek,
Jesionka, Klonowa, Jaźwiny, Racięcice i Kolonia
Racięcice za kwotę – 51 355,64 zł,
b) budowę zalicznikowego oświetlenia
drogowego w miejscowościach: Mąkolno,
Wierzbie i Nowa Wieś w ilości 7 kpl. latarni
zasilanych kablem ziemnych ze złącza
energetycznego za kwotę – 103 826,33 zł,
c)budowę 6 kpl. latarni hybrydowych –
solarnych w miejscowościach: Wierzbie,
Marcinkowo, Wymysłowo, Racięcice i
Sompolno ul. Krycha za kwotę – 83 352,70 zł,
d) dokumentację projektowo-kosztorysowych
oświetlenia drogowego dla miejscowości:
Sompolno ul. 11 Listopada, Lubstów ul.
Kościelna, Wymysłowo, Zofia, Grądy, Koszary,
Smolarnia za kwotę – 43 500,00 zł
Razem poniesione nakłady – 282 034,67 zł
13. Budowa placów zabaw. Opracowano 3
komplety dokumentacji projektowokosztorysowych budowy placów zabaw w
miejscowościach: Sompolno ul. Błankowa,
Nowa Wieś – plac przy Domu Ludowym,
Lubstówek – plac przy Domu Ludowym. Koszt
wykonania dokumentacji wyniósł 9 225,00 zł
14. Restauracja dawnego zabytkowego
Ratusza w Sompolnie wraz z dobudową sali
widowiskowej. W ramach zadania wykonano
zabezpieczenie fundamentów i ścian piwnic
poprzez pokrycie papą termozgrzewalną, oraz
odwodnienie fundamentów i piwnic sali
widowiskowej. Ponadto wykonano montaż 5 szt.
okien w wieży ratusza. Poniesiono nakłady na
ten cel w wysokości – 77 697,10 zł.

Rok 2016 r:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie
Mąkolno-Sycewo-Sompolno, umożliwiającej
wyłączenie z eksploatacji oczyszczalnię
ścieków w Mąkolnie. W ramach zadania
wykonano dokumentację projektowokosztorysową za kwotę 44 995,00 zł. Realizacja
projektu umożliwi wyłączenie z eksploatacji
będącą w złym stanie technicznym
oczyszczalnię ścieków w Mąkolnie oraz
podłączenie do sieci posesji w miejscowości
Sycewo.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej i
przebudowa wodociągu w m. Sompolinek.
Opracowana dokumentacja projektowokosztorysowa obejmujące obszar od granicy
miasta Sompolna – ul. Warszawska do ronda –
skrzyżowanie dróg DW 263 z DW 266. Koszt
wykonania dokumentacji wyniósł:
- dot. budowy kanalizacji sanitarnej – 14 391,00
zł,
- dot. przebudowy wodociągu – 8 610,00 zł
3. Przebudowa drogi powiatowej. Gmina
Sompolno udzieliła pomocy finansowej w
formie dotacji celowej na rzecz Powiatu
Konińskiego w kwocie 150 000,00 zł z
przeznaczeniem na przebudowę drogi
powiatowej nr 3202P na odcinku Nowa Wieś –
Biele o długości 1 170 m
4. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów
rolnych: Ośno Górne, Racięcice, Koszary.
Wykonano przebudowę dróg gminnych w m.
Ośno Górne o długości 1053 mb i Kolonia
Racięcice o długości 250 m. Koszt przebudowy
dróg wyniósł:
- w m. Ośno Górne – 315 145,56 zł,
- w m. Kolonia Racięcice – 78 380,62 zł
Ponadto w ramach zadania została zawarta
umowa na przebudowę drogo gminnej w m.
Jaźwiny (obręb Koszary) o długości 550 mb na
kwotę 197 195,08 zł.
5. Budowa ścieżek rowerowych w Sompolnie.

Wykonano dokumentację projektowokosztorysową zamienną (przeprojektowanie
istniejącego opracowania zgodnie z wymogami
WZDW w Poznaniu) dot. budowy ścieżki
rowerowej w Sompolnie przy ul. Piotrkowskiej i
drodze wojewódzkiej DW 266 w Sompolnie na
odcinku o dług. 1300 m ( od ul. Zielonej w
Sompolnie do rzeki Noteć). Koszt projektu – 33
702,00 zł.
6. Przebudowa ciągu ulic: Kaliskiej, Placu
Wolności i Warszawskiej w Sompolnie oraz
drogi gminnej w Sompolinku. W ramach
zadania wykonano sygnalizację świetlną przy
przejściu dla pieszych w ul. Kaliskiej w
Sompolnie. Koszt całkowity zadania wyniósł
35 671,.00zł.
7. Budowa kładki przy ścieżce pieszorowerowej relacji Sompolno-Wierzbinek
Udzielono pomocy finansowej Gminie
Wierzbinek w formie dotacji celowej w
wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie budowy kładki przy ścieżce
pieszo-rowerowej relacji Sompolno-Wierzbinek.
8. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w
Lubstowie. W ramach zadania na działce nr 203
w m. Lubstów wykonano wolnostojącą altanę
drewnianą o wymiarach: 7,75x4,5 m o
nawierzchni z kostki betonowej z wyposażeniem
(stoły + ławki). Poniesione nakłady:27 580,00 zł.
9. Zakup chaty grillowej nad jezioro. Na
działce nr 41/11 obręb Kolonia Lipiny
wybudowano wolnostojącą altanę o wymiarach
8 x 4 m z doprowadzeniem energii elektrycznej,
wody. oraz ogrodzeniem działki za kwotę – 37
324,98 zł. Ponadto w ramach zadania wykonano
dokumentację projektowo-kosztorysową na
budowę budynku letniskowego, której koszt
wyniósł 18 500,00 zł.
10. Odnowa elewacji, modernizacja
pomieszczeń piwnic oraz przebudowa
rozdzielni elektrycznej budynku Urzędu
Miejskiego w Sompolnie. W ramach zadania
wykonano m.in.: tynki dekoracyjne całej
elewacji budynku, remont ścian i sufitów,
posadzek oraz remont sanitariatów w piwnicy
budynku, remont schodów zewnętrznych od
strony południowej, przebudowę rozdzielni
elektrycznej z wyniesieniem z piwnicy na
zewnątrz budynku, wymianę instalacji
odgromowej. Koszt zadania – 143 305,09 zł
11. Budowa oświetlenia na terenie gminy
Sompolno. Realizacja odbyła się dwóch
etapach: W I etapie wykonano oświetlenie w
miejscowościach: Sompolno ul. 11 Listopada,
Lubstów ul. Konińska, Zofia, Koszary, Grądy i
Smolarnia za kwotę: 281 044,43 zł. W II etapie
wybudowano latarnie hybrydowe w m.: Sycewo,
Nowa Wieś, Jesionka i Suszewy, latarnie solarną
w Janowicach oraz budowę oświetlenia parku
dworskiego w Mąkolnie. Ponadto w II etapie
dokonano montażu opraw oświetleniowych na
istniejących słupach w miejscowościach:
Spólnik, Wierzbie, Biele, Lubstówek,
Stefanowo, Łagiewniki, Jesionka i Siedliska.
Nakłady poniesione na realizacje II etapu
wyniosły 190 427,66 zł.
12. Budowa placów zabaw. W ramach zadania
wykonano:
- plac zabaw z wyposażeniem w m. Lubstówek
za kwotę 53 988,09 zł,
- nawierzchnię syntetyczną i ogrodzenie placu
zabaw w Sompolnie przy ul Błankowej za kwotę
158 068,10 zł,
- nawierzchnię z piasku i ogrodzenie placów
zabaw w miejscowościach: Przystronie,
Ostrówek i Sycewo za kwotę: 86 348,00 zł
13. Zakup chaty grillowej w Lubstówku. Na
działce nr 255/3 w miejscowości Lubstówek
wykonano wolnostojącą altanę drewnianą o
wymiarach 6,00 x 4,00 m za kwotę 12 467,56 zł

W ramach innych działań w przeciągu 2 lat
rozpocząłem intensywną pracę nad utworzeniem
marki gminy pod nazwą „Sady Sompolna”.
Udało się ten pomysł zrealizować i zakończyć
organizacją imprezy pod nazwą Sompoleńskie
Święto Sadów. Kontynuacją tej inicjatywy jest
promocja tradycyjnego sadownictwa i pomoc w
promocji produkcji sadowniczej.
Z innych inicjatyw warto przypomnieć o

zorganizowaniu 5 zbiórek honorowego
krwiodawstwa, dzięki którym zebraliśmy od
dawców ponad 100 litrów krwi.
W obszarach rozrywki organizowane są
spotkania z grami planszowymi, dwukrotnie
odbyła się gra miejska. Zmiana terminu i
godziny rajdu rowerowego przyczyniła się do
jego ogromnej popularyzacji.
Tradycyjny piknik Sołtysów i Dni Sompolna po zmodyfikowaniu formy wyboru obsługi tej
imprezy możliwe było ubogacenie jej walorów
artystycznych i zwiększenie ilości osób
odwiedzających naszą gminę. Dzięki współpracy
ze szkołami, klubami sportowymi, kołami
gospodyń wiejskich, OSP zorganizowaliśmy
szereg różnego rodzaju imprez sportowych
promujących różnego rodzaju dyscypliny
sportowe.
Ważną inicjatywą podjętą we współpracy z
samorządem mieszkańców Sompolna jest
rozpoczęcie prac nad budową parku
rekreacyjnego w Sompolnie. Pierwszym etapem
było wykupienie działek od parafii oraz
społeczne oczyszczenie tegoż terenu. Obecnie
trwa procedura wyboru firmy opracowującej
dokumentację techniczną parku.
W obszarach inwestycyjnych uruchomiłem
procedurę sprzedaży terenów przy obwodnicy
przeznaczonych pod działalność gospodarczą.
Warte podkreślenia jest również uruchomienie
platformy udzielania informacji i wysyłania
komunikatów dla mieszkańców poprzez
wiadomości SMS oraz aplikację mobilną na
smartfonach.
Uważam, że wart podkreślenia jest fakt, iż wielu
pracowników urzędu podjęło trud podwyższania
swoich kwalifikacji poprzez podjęcie studiów
podyplomowych lub magisterskich.
Zostały przyznane także stypendia dla 19
uczniów na łączną kwotę 10 000,00zł. Stypendia
otrzymały uzdolnione dzieci i młodzież
zamieszkujące na terenie Gminy Sompolno
będące uczniami szkół podstawowych od klasy
czwartej do szóstej i gimnazjów. Wysokość
stypendium za szczególne indywidualne
osiągnięcia w nauce otrzymał uczeń Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Lubstowie
Zbigniew Dębiński- 1 500,00 zł z klasy III
gimnazjum.
Kolejnym udogodnieniem dla uczniów z terenu
gminy Sompolno są dopłaty do biletów
miesięcznych. Od 2015 roku zawieram umowy
(roczne) z Przedsiębiorstwem Komunikacji
Samochodowej w Koninie S.A. na usługi
transportowe w zakresie przewozu publicznego
ogólnodostępnego w ramach linii regularnych.
W trakcie trwania umowy Przewoźnik stosuje
preferencyjne ceny biletów dla Gminy
Sompolno. W 2017 roku cena biletu
miesięcznego pełnopłatnego wynosi 230 zł, a
cena biletu miesięcznego szkolnego 117,30 zł.
Cena biletu jednorazowego pełnopłatnego
wynosi 7,20 zł.
W okresie dwóch lat wiele naszych gminnych
organizacji, klubów i zespołów otrzymało
wyróżnienia i nagrody na szczeblach
wojewódzkich i krajowych.
Ponadto Gmina Sompolno otrzymała
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu na opracowanie Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Sompolno w
wysokości 9 594,00 zł, co stanowi 60% całego
projektu oraz z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na
opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Sompolno w wysokości 31 770,00 zł,
co stanowi 90% kosztów całego projektu.
Poza niewątpliwymi sukcesami napotykamy
również trudności w pozyskiwaniu funduszy
oraz przekonywaniu mieszkańców, że los Gminy
Sompolno leży w naszych rękach. Zachęcam
Państwa do zaangażowania się w pracę na rzecz
poprawy warunków życia nas samych.
Dziękuję Państwu za dwa lata współpracy i
zrozumienia moich działań mających na celu
poprawę życia mieszkańców gminy Sompolno.
Burmistrz Miasta Sompolno
Roman Bednarek
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Informacja o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G, 4/2017/G
organizowanych przez Stowarzyszenie „Wielkopolska
Wschodnia”

Zgodnie z zapisami Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli Stowarzyszenie
„Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanych naborach wniosków o
przyznanie pomocy nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G, 4/2017/G

Ze względu na konieczność uzgodnienia terminu naboru wniosków z Samorządem Województwa Wielkopolskiego informujemy, że może on ulec zmianie.

1. Rodzaj konkursu: Projekty grantowe
2. Termin naborów wniosków o przyznanie pomocy: 12.04.2017 r. – 28.04.2017 r.
3. Zakres tematyczny naborów
a) Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
b) Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej.
c) Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.
d) Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
4. Dostępny limit środków
a) Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – 5 000,00 zł
b) Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej – 120 000,00 zł
c) Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej –
60 000,00 zł
d) Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych – 115 000,00 zł
5. Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu
a) Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – 1 działanie edukacyjne podwyższające wiedzę i umiejętności
mieszkańców
b) Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej – 4 nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej
c) Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej –
2 podmioty działające w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR
d) Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych –
6 działań/wydarzeń na rzecz promocji walorów i dziedzictwa lokalnego
1 wydawnictwo promujące walory i dziedzictwo lokalne obszaru LGD

* materiał reklamowy * materiał reklamowy * materiał reklamowy * materiał reklamowy * materiał reklamowy * materiał reklamowy *

GOSPODARKA I ROLNICTWO

6. Dodatkowe informacje
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego naboru wniosków (w tym m.in.: wzory
wniosków, procedury, kryteria wyboru operacji, budżet, harmonogram naboru) są dostępne
na stronie internetowej www.wielkopolskawschodnia.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia
„Wielkopolska Wschodnia” zlokalizowanego przy ul. Kurpińskiego 6 w Kramsku, tel. 63
245 18 58, e-mail: wielkopolska.wschodnia@wp.pl

DYŻUR DORADCZY W BIURZE LGD

W związku z zaplanowanymi w dniach 12.04.2017 r. – 28.04.2017 r. naborami wniosków o
przyznanie pomocy nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G, 4/2017/G w zakresie projektów
grantowych ogłaszamy dyżur doradczy w Biurze Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” w Kramsku, ul. Kurpińskiego 6, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.
Dyżur będzie trwał od 12.01.2016 r. do czasu rozpoczęcia naboru wniosków tj. do
11.04.2017 r.
Prosimy o wcześniejsze umawianie się na doradztwo pod nr tel. 63 245 18 58 lub poprzez
pocztę elektroniczną na adres e-mail wielkopolska.wschodnia@wp.pl
Zastrzegamy, że termin naboru wniosków może ulec zmianie ze względu na konieczność
uzgodnienia terminu naboru z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Skorzystanie
z konsultacji podczas ogłoszonego dyżuru daje możliwość uzyskania 1 pkt podczas oceny
wniosków złożonych w trakcie naboru.
Uwaga - Doradztwo nie dotyczy pisania wniosków przez pracowników Biura LGD.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji i zapraszamy do kontaktu.
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FERIE W GMINIE SOMPOLNO

FERIE Z PRZYSŁOWIAMI I POWIEDZENIAMI

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Sompolnie,
oraz w jej filiach w Lubstowie i w Mąkolnie w czasie
ferii zimowych zorganizowano warsztaty powiązane
tematycznie z różnymi przysłowiami i powiedzeniami.
Odbył się m.in. konkurs plastyczny na najpiękniejszy zimowy krajobraz, pejzaż z puszystym śniegiem, zgrzytającym mrozem i
soplami lodu. Konkurs plastyczny odbył się
pod hasłem „Kiedy styczeń mokry trzyma,
zwykle długa bywa zima”. Kolejne ze spotkań nawiązywało do przysłowia: ,,Osiołkowi
w żłobie dano w jednym owies w drugim
siano”. Powstały bardzo piękne prace - kolaż

WARSZTATY GARNCARSKIE

z kaszy i innych produktów kuchennych.
Dzieci i młodzież tworzyły biżuterię z makaronu oraz inne cudeńka. W piątek 10 lutego
odbyło się spotkanie pt. „Czuć do kogoś
miętę”. Spotkanie walentynkowe – czas
wróżb, zabaw walentynkowych, które umilały nam czas wykonywania – drzewka walentynkowego, karty walentynkowe. Zajęcia
cieszyły się dużym zainteresowaniem.

7 lutego odbyły się warsztaty garncarskie. Praca z
gliną jest kreatywną zabawą, tworzeniem rzeczy
pięknych i wyjątkowych.
Praca manualna to doskonałe zajęcie terapeutyczne i relaksacyjne. To kontakt z ciekawym
materiałem, odkrywanie jego możliwości,
doświadczenie poznawcze. Podczas zajęć
dzieci mogły się dowiedzieć skąd wydobywa
się glinę, jak długo należy wypalać naczynia,
jaka jest kolejność czynności oraz jakich
narzędzi używa się do pracy (koło garncarskie, gładzik, struna do podcinania naczynia

z koła). Uczestnicy zajęć mieli możliwość
wykonania własnego przedmiotu na kole
garncarskim, a także z kawałka gliny ręcznie
lepili naczynia, rzeźby, figurki według
własnego pomysłu. Warsztaty cieszyły się
dużym zainteresowaniem, dzieci mogły
zapoznać się z rzemiosłem, które swoje
początki miało w czasach Słowian.

WARSZTATY FILCOWANIA
W pierwszy poniedziałkowy dzień ferii odbyły się warsztaty filcowania. Podczas tego
spotkania uczestnicy poznali podstawy techniki filcowania na mokro. Dzieci wykonały
mydełko pilingujące z filcu oraz wielobarwną kulkę, która po przecięciu tworzyła
piękną mozaikę. Mamy nadzieję, że uczestnicy warsztatów złapali bakcyla i praca z
wełną zainspiruje ich do dalszych własnych
działań twórczych.

słyszymy się na
www.sompolno.pl
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po jeszcze więcej kultury zapraszamy na
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BAL WALENTYNKOWY

FERIE W GMINIE SOMPOLNO

10 lutego w M-GOK odbył się bal walentynkowy dla dzieci i młodzieży. Na tą wyjątkową okazję M-GOK w Sompolnie zaprosił wodzireja Pana Michała, który zachęcał wszystkich do tańca przygotowaną muzyką i zabawami.

Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc w
konkursach i zawodach z nagrodami. Na sali
podczas pląsów robiło się kolorowo i wesoło,
uśmiech nie znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia. Nie zabrakło także słodkich
walentynkowych upominków od M-GOK.
Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z
żalem opuszczały salę.

ODLEWY GIPSOWE

Drugiego dnia ferii we wtorek w M-GOK w Sompolnie
odbyły się warsztaty gipsowe. Podczas warsztatów
dzieci wykonały samodzielnie odlewy gipsowe.

Następnie uczestnicy warsztatów przystąpili
do malowania wcześniej przygotowanych
przez prowadzących figurek. Każdy uczestnik z wielkim zaangażowaniem malował
swoje odlewy. Wśród figurek były gipsowe
zajączki, kaczuszki, kwiatki, aniołki, ser-

duszka i wiele innych ciekawych form.
Każde dziecko mogło zabrać wykonane
przez siebie prace do domu. Warsztaty gipsowe dały dzieciom dużo radości i zadowolenia z uzyskanych efektów swojej pracy.

ORIGAMI

3 lutego odbyły się warsztaty artystyczne poświęcone
sztuce składania papieru jakim jest origami.

ROBOFAN

W M-GOK odbyły się również warsztaty z robotami.

Do konkursów zostały wykorzystane zbudowane już wcześniej roboty. Można było przetestować i poznać zasady działania
robokuszy, robołapy i tribota. Dzieci dowiedziały się także jak działają czujniki w robotach. Uczestnicy zajęć zostali podzieleni na
cztery zespoły. Pierwszym zadaniem było
zbudowanie surowców z klocków Melly.
Wszystkie zabawy były aranżowane na podstawie popularnej wśród dzieci grze Minecraft. Pierwszą konkurencją było strzelanie do
kubeczków z robokuszy, drużyna, która strąciła ich najwięcej otrzymała surowce. Kolejną konkurencją były wyścigi robotów na
macie z Minecrafta. Ostatnią zabawą było
układanie i rozkładanie kubeczków za pomocą Robołapy. Drużyna, która jako pierwsza ułożyła lub rozłożyła piramidę z
kubeczków otrzymywała przygotowany
wcześniej przez nich surowiec. Rywalizacja
była zacięta i przysporzyła wiele pozytywnych emocji.

MAM TALENT

9 lutego odbył się finał konkursu „Mam talent”. Jury w
składzie: Justyna Zielińska, Monika Dryjańska i w roli
przewodniczącego Grzegorz Wieczorkiewicz oceniło
talenty dzieci i młodzieży, którzy zaprezentowali się w
tym konkursie.
Taniec i dominujący śpiew to najczęściej wybierane dyscypliny artystyczne. Rodzice
chętnie uczestniczyli w konkursie akompaniując swoim pociechom. Z każdym rokiem
coraz więcej dzieci bierze udział w zmaganiach. Dzieci wkładają wiele pracy i wysiłku
w przygotowanie się do konkursu. Zwycięzcami tegorocznego konkursu zostali: I
miejsce-Patrycja Wełnicka (8 lat),II miejsceDominika Adamczyk ( 12 lat), III miejsceKinga Podlasińska ( 5lat). Gratulujemy!

WARSZTATY RZEŹBY W DREWNIE

Tego dnia dzieci miały możliwość nauczenia
się czegoś nowego o magii papieru. Uczestnicy zajęć poznali zarówno origiami zwykłe,
3D, a także mniej popularne, ale równie ciekawe origami kołowe. Uczestnicy warsztastr. 8

tów potrafią teraz zrobić, motylka, kwiatka
nauczyli się tak składać papier, aby powstał
kot, pies czy konik. Warsztaty były bardzo
kształcące, uczyły koncentracji i rozwijały
wyobraźnię.

W dniach 2 i 8 lutego w M-GOK Sompolno, odbyły się
warsztaty rzeźby w drewnie. Uczestnicy zajęć, tworzyli
rzeźby z przygotowanych wcześniej elementów
następnie malowali je kolorowo farbami.
Warsztaty rzeźbiarskie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem nie tyko dzieci, ale i
rodziców, którzy przybyli na zajęcia, wyczarowując wspólnie ze swoimi pociechami
wspaniałe dzieła. Warsztaty, były dla wszystkich dzieci bardzo przyjemnym doświadcze-

niem, które poszerzyło ich plastyczne umiejętności. W trakcie zajęć , dzieci rozwinęły
swoją wyobraźnię, czego efektem są piękne
prace.
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WESOŁO ROZPOCZELI FERIE

ZE SZKOLNEJ ŁAWKI

W sobotę, 28 stycznia, już od wczesnego popołudnia w
Szkole Podstawowej w Lubstowie było gwarno i wesoło.
Odbywała się tego dnia Choinka Szkolna.

Dyrektor ZSP nr 2 Lubstowie, Pani Aneta
Budziach, powitała wszystkich zebranych
gości, a dzieciom podziękowała za pracę i
naukę podczas pierwszego semestru szkolnego. Uczniowie wraz z wychowawcami klas
przygotowali występy, dzieci śpiewały, tańczyły, grały na instrumentach, oraz były małymi aktorami.
Widownia była pełna, zasiedli na niej rodzice
oraz dziadkowie. Popisy dzieci oklaskiwali

również Radni Rady Miejskiej w Sompolnie.
Na Choince była również Zastępca Burmistrza Pani Joanna Raźniewska. Dzieci odwiedził Mikołaj, który wręczył słodkie
upominki. Wszyscy mogli napić się kawy,
czy herbaty oraz spróbować słodkich wypieków, o które zadbała Rada Rodziców. Na zakończenie została zorganizowana dyskoteka
dla dzieci, tak aby można było ferie rozpocząć tanecznym krokiem.

AWANS WERONIKI NA FESTIWAL PIOSENKI
DZIECIĘCEJ - KONIN 2017

W Epicentrum Kultury w Koninie odbyły się przesłuchania do 36. Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej.

W castingu brało udział 100 osób, w tym
uczennica Gimnazjum z Mąkolna - Weronika
Łoś. Weronika zaprezentowała piosenkę pod
tytułem „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze
jeden głos”. Po kilkugodzinnych przesłuchaniach okazało się, że Weronika zakwalifikowała się na trzydniowe warsztaty oraz finał
konkursu. Udało się to dzięki ciężkiej pracy
i poświęceniu Pani Beaty Michalak-Górnej
ze Studia „My Voice” w Starym Mieście,
gdzie Weronika uczęszcza na zajęcia wokalne.
W finale konkursu 36. Festiwalu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej, który odbył się
19 lutego 2017r. Weronika Łoś zajęła II
miejsce. Serdeczne gratulacje!

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PRZEDSZKOLU
GMINNYM W LUBSTOWIE

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR
BURMISTRZA

„Babci i dziadka, przyznać to trzeba, każdemu dziecku
w życiu potrzeba. Znana to para, bardzo kochana. Przez
wszystkie dzieci jest szanowana. No, a gdyby ich nie
było, dzieciom trudno by się żyło. Babcia i dziadek
wciąż o nas dbają. Tak jak rodzice bardzo kochają.
Dają nam w życiu wiele radości. Nigdy nie szczędzą dla
nas czułości.”

3 lutego w ZSP nr 1 w Sompolnie odbył się Halowy
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Sompolno Romana Bednarka. W turnieju wzięły udział cztery
drużyny: Łysi Team, Gimnazjaliści z Lubstowa, Skały
Team i Młodzi Gniewni.

Zwyciężyła drużyna piłkarzy Łysi Team,
która wygrała wszystkie swoje mecze, gromadząc 9 punktów! Drugą pozycje, w zaciętej, ale prowadzonej fairplay rywalizacji
zajęli Gimnazjaliści z Lubstowa. Wymienieni młodzi sportowcy wywalczyli 6 punktów wygrywając dwukrotnie ustępując w
meczu tylko raz zdobywcom pucharu. Spotkanie o trzecie miejsce pomiędzy ekipami
Skała Team & Młodzi Gniewni dostarczyło
licznie zgromadzonej publiczności wiele
emocji. Wynik meczu zmieniał się jak w kalejdoskopie. Ostatecznie z ostatnim gwizdkiem sędziego Przemysława Jankowskiego,
wiceprezesa GKS Sompolno, zanotowaliśmy
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remis 3:3. O trzecim miejscu Skały Team zadecydował korzystniejszy stosunek bramek
w całym turnieju. Akcja przeprowadzana w
czasie ferii skierowana była dla młodzieży w
wieku gimnazjalnym. Zwycięska drużyna
otrzymała okazały puchar oraz medale i
drobne upominki, a pozostałe drużyny medale ufundowane przez Gminę Sompolno.
Nagrody wręczył Burmistrz Miasta Sompolno Roman Bednarek, a imprezę poprowadził Pan Andrzej Prętnicki. Turniej cieszył się
dużym zainteresowaniem i wzbudził spory
aplauz wśród publiczności. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta Sompolno.

W przedszkolu w Lubstowie odbyły się spotkania, na które przybyli szczególni goście.
Dzieci świętowały bowiem Dzień Babci i
Dziadka. Goście licznie przybyli na uroczystości. Każda z grup przygotowała część artystyczną. Dziadkowie mogli zobaczyć jak
pięknie występują ich wnuczęta. Przedszkolaki śpiewały piosnki, tańczyły i recytowały
wierszyki. Goście byli poruszeni. W oczach
niektórych, można było dostrzec łzę wzruszenia. Występy dzieci zostały nagrodzone
gromkimi brawami. Kolejną niespodzianką
dla naszych gości były laurki i skromne pre-

zenty. Spotkania, w których uczestniczyli seniorzy były okazją do szkolenia z dzielnicowym Komisariatu Policji w Sompolnie. Pan
policjant udzielał rad, wskazówek i przestrzegał przed oszustwami i wyłudzeniami,
których ofiarą mogą paść starsze osoby.
Dodał również kilka rad skierowanych do
dzieci, dotyczących bezpiecznego spędzania
czasu podczas ferii zimowych. Na koniec
wszyscy rozkoszowali się pysznymi ciastami
domowego wypieku. Spotkania w poszczególnych grupach przebiegały w serdecznej
atmosferze.
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PRZEGLĄD SPORTOWY

GIMNAZJALISTA Z MĄKOLNA WICEMISTRZEM
WIELKOPOLSKI

W Kaliszu na Halowych Mistrzostwach Województwa
Wielkopolskiego w Lekkiej Atletyce wystartowało 3
uczniów z Gimnazjum w Mąkolnie: Bartosz Lamprycht,
Filip Michalski i Zbigniew Bartczak.

Bartosz Lamprycht najmłodszy uczestnik
biegu na 1000 metrów. Przyzwyczajony do
biegania ze starszymi o dwa, trzy lata od siebie kolegami, z wynikiem 3:05.97 w stawce
12 zawodników zajął drugie miejsce, zdobywając srebrny medal i tytuł Wicemistrza
Wielkopolski. Bartosz poczynił od ubiegłego
roku duże postępy, a wynikają one oczywiście z talentu oraz bardzo dużego zaangażowania podczas treningów. Rezultat
osiągnięty w Kaliszu jest oczywiście rekordem życiowym Bartka. Filip Michalski po
raz kolejny udowodnił, że należy do ścisłej
czołówki wielkopolskich lekkoatletów. W

biegu na 2000 metrów, w kategorii juniora
młodszego, zajął czwarte miejsce ulegając w
biegu finałowym największym swoim rywalom, a wynik 6:30.11 to jego najlepszy wynik
w karierze. Zbigniew Bartczak w biegu na
1000 metrów zajął ósme miejsce i z rekordem życiowym udowodnił, że w tym sezonie
stanie do walki z najlepszymi biegaczami w
powiecie konińskim. Mistrzostwa na hali to
bezpośredni cykl przygotowań naszych biegaczy do startu w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego w
Biegach Przełajowych, które dnia 25 lutego
odbyły się na Hipodromie Wola w Poznaniu.

PEWNY AWANS NA ZAWODY POWIATOWE!

W cieniu starszych kolegów i koleżanek trenujących
siatkówkę w gimnazjum, wzrasta nowe, żądne sukcesów
pokolenie!
Nie jest tajemnicą, że bilans „mistrzów powiatu” w kategorii chłopców, a tym bardziej
dziewcząt jest od lat „zawsze po naszej stronie”. I tym razem trenerzy (T. Adamkiewicz
i M. Daszkiewicz) mają powody do zadowo-

lenia. Na Mistrzostwach Rejonu 17 i 18
stycznia br. w Skulsku, łatwo wygrali z mistrzami gmin: Ślesin, Kramsk, Wierzbinek,
Skulsk. Dziewczęta i chłopcy z Sompolna
awansowali na Mistrzostwa Powiatu!

MAMY TO! MISTRZOWIE POWIATU KONIŃSKIEGO W PIŁCE SIATKOWEJ SZKÓŁ
GIMNAZJALNYCH

18 stycznia drużyna chłopców z Gimnazjum w Sompolnie
odniosła kolejny, spektakularny sukces w tym roku
szkolnym. Po wygranych mistrzostwach powiatu w piłce
nożnej, kolej przyszła na siatkówkę. Tego dnia w
Wilczynie nie mieli sobie równych.

GKS SOMPOLNO W FINALE

Regionalna Liga Siatkówki Kobiet sezon 2016/2017
wielkimi krokami zbliża się do końca. Po sezonie zasadniczym gdzie drużyna z Sompolna nie przegrała żadnego
meczu, rozpoczęła się faza play-off.
Etap ten rozpoczął się 19 lutego w Lipnie.
Równo o godzinie 10.00 w pierwszym meczu
półfinałowym drużyna LO Lipno podejmowała Ogończyk Kikół. Po wyrównanym
meczu i wielkich emocjach zwyciężyła drużyna z Kikoła 3-2. W drugim meczu stanęły
naprzeciw siebie drużyny: GKS Sompolno i
Polonia Bytoń. Drużyna z Sompolna od początku uzyskała dużą przewagę. Mocny serwis, bardzo dobra gra w obronie i pewny atak
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zapewniły łatwe zwycięstwo 3-0 dla dziewczyn GKS Sompolno i udział w finale.
Dzięki wygranej w sezonie zasadniczym
GKS-u finały odbędą się 5 marca w szkole w
Sompolnie. W meczu o 3 miejsce naprzeciw
siebie staną drużyny: Polonia Bytoń – LO
Lipno(godz. 10.00). Mecz o 1 miejsce rozpocznie się o godz. 11.30 gdzie zmierzy się
GKS Sompolno i Ogończyk Kikół. Już teraz
serdecznie zapraszamy na to wydarzenie.

W Mistrzostwach Powiatu Konińskiego w
Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych wzięli udział młodzi sportowcy z Sompolna, Rychwała, Goliny, Krzymowa,
Morzyczyna i Wilczyna. Gimnazjaliści z
Sompolna wygrali wszystkie mecze w grupie
eliminacyjnej i pokonując 2:0 w finale zespół
z Morzyczyna zajeli wymarzone I miejsce i
tytuł MISTRZÓW POWIATU. III miejsce
zespół z Wilczyna. Skład drużyny z Sompolna: Dawid Sosnowski, Sebastian Wieczorek, Filip Wieczorek, Jakub Jakubowski,
Wiktor Trawiński, Adam Wolski, Przemysław Chęciński, Bartosz Trawiński, Szymon
Bierut, Grzegorz Pszczoliński, Jakub Wojciechowski i Jakub Stolarski, trener Mariusz
Budny. Dzień wcześniej w Mistrzostwach
Powiatu w Wilczynie rywalizowały dziewczęta. Nie zabrakło tam również reprezentacji dziewcząt z Gimnazjum w Sompolnie. Po
bardzo dobrej grze w rundzie eliminacyjnej,
w finale uległy drużynie z Wilczyna i skończyły zawody na II pozycji. Skład drużyny
dziewcząt: Justyna Brochocka, Natalia Konarska, Oliwia Nowakowska, Eliza Gruberska, Marlena Kaczmarek, Agnieszka
Brochocka, Magdalena Chudykowska,

Matyna Górczewska, Julia Lewandowska,
Iza Gulczyńska, trener Maciej Daszkiewicz.

L u ty 2 0 17

Bracia MENTOS i MANGO
to pieski średniej wielkości,
około 8 miesięczne. Są odrobaczone, zaszczepione oraz
wykastrowane. Ładnie spacerują na smyczy. Idealnie byłoby gdyby trafiły do jednego
domu, ale istnieje możliwość
osobnej adopcji. Doskonale
się rozumieją i bawią się w
swoim towarzystwie. Nie
wchodzą w konflikty z innymi
psami.

LUCEK około 3 letni,
malutki piesek. Jest odrobaczony, zaszczepiony
oraz
wykastrowany.
Idealnie spaceruje na
smyczy, przy nodze, nie
ciągnie. Bardzo spokojny
i trochę płochliwy. Potrzeba chwili, aby zapomniał o strachu przed
nowym
otoczeniem.
Uwielbia głaskanie i bliskość człowieka.

Kontakt w sprawie adopcji : Paulina tel. 725 596 776
Wa r u n k i e m a d o p c j i j e s t p o d p i s a n i e u m o w y a d o p c y j n e j
BAMBO pies średniej
wielkości, około 4 letni.
Jest odrobaczony, zaszczepiony oraz wykastrowany. Na spacerach
prawdziwy tropiciel, interesują go tylko otaczające go zapachy, spędza
spacery z nosem przy
ziemi. Nie wchodzi w
konflikty z innymi
psami. Radosny, sympatyczny kundelek.

KOKS około 4 letni mały pies. Jest
odrobaczony, zaszczepiony oraz
wykastrowany. Został znaleziony
przez wolontariuszy, gdy błąkał się
po ulicach. Żyje w zgodzie z innymi psami. Potrafi chodzić na
smyczy. Na spacerach spokojny i
grzeczny. Jest troszeczkę płochliwy, podczas gwałtownych ruchów potrafi skulić się ze strachu.

SPARKY to 10 miesięczny malutki piesek. Jest odrobaczony
oraz zaszczepiony. Przeszedł
zabieg kastracji. Potrafi ładnie
spacerować na smyczy. Idealny
towarzysz dla rodziny z małymi
dziećmi. Nie wchodzi w konflikty z innymi psami. Uwielbia
kontakt z człowiekiem, bardzo
skory do pieszczot.

nie kupuj

ADOPTUJ

* materiał reklamowy * materiał reklamowy * materiał reklamowy * materiał reklamowy * materiał reklamowy * materiał reklamowy * materiał reklamowy

GAZEM PIEPRZOWYM POSTAWIŁ NA NOGI
WSZYSTKIE SŁUŻBY

13 lutego jeden z uczniów gimnazjum Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 1 w Sompolnie rozpylił na korytarzu
gaz pieprzowy.

Straż Pożarna oraz Policja w Koninie zgłoszenie o incydencje odebrali po godz. 13.00.
Na miejsce zdarzenia, oprócz PSP Konin, w
której znajdowała się m.in. specjalistyczna
grupa ratownictwa chemiczno – ekologicznego, zadysponowano jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej z gminy Sompolno.
Ponieważ gaz pieprzowy nie działa poprzez
wywoływanie bólu, lecz poprzez wywołanie
uczucia silnego pieczenia, połączonego z
trudnością oddychania i utrzymania otwartych oczu oraz dezorientację, konieczna była
ewakuacja ponad 100 osób z budynku szkoły
do sali gimnastycznej.
Na miejsce zdarzenia wezwano cztery ka-

retki, które zajęły się przebadaniem osób narażonych na styczność z rozpyloną substancją. W efekcie do szpitala trafiło kilkoro
uczniów, którzy najbardziej uskarżali się na
problemy z oddychaniem. Po dotarciu do
szpitala wykonano tym osobom niezbędne
badania i po otrzymaniu wyników wypuszczono do domu. Część dzieci została odebrana ze szkoły do domów przez rodziców.
Policja ustala dokładne okoliczności zdarzenia. Apelujemy do młodzieży, aby ten incydent stał się przestrogą. Nie wolno igrać z
życiem i bezpieczeństwem innych.

KRZYŻÓWKA

1. Wierzchnia część garderoby od pasa w dół noszona przez kobiety
2. Fryzura pleciona na głowie kobiety
3. Np. ślubna
4. Używane przez kobiety do upiększania się
5. Samba, cha-cha...
6. Zakładane na uszy
7. Świeci w pogodny dzień
8. Np. spodnie, kurtki
9. Ozdoba na szyję
10. Składamy np. w urodziny, imieniny
11. Róże, bratki, bez to…

Konkurs „Gazety Sompoleńskiej”
Mieszkanka gminy Sompolno, Pani Urszula
Trzcińska, została laureatką grudniowego
konkursu „Gazety Sompoleńskiej”. Konkurs
polegał na rozwiązaniu krzyżówki powiązanej
z tematem Świąt Bożego Narodzenia. Z-ca
Burmistrza Miasta Sompolno
Joanna
Raźniewska, gratulując wygranej, wręczyła
paterę do owoców oraz torbę upominkową.
Zwyciężczyni jeszcze raz gratulujemy!

KUPON KONKURSOWY
Hasło:

..................................................................................................................................................
Imię i nazwisko Czytelnika

..................................................................................................................................................
Adres i telefon kontaktowy

Oryginalny kupon z prawidłowym hasłem prosimy przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby redakcji, czyli do Urzedu Miejskiego w Sompolnie, ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno (sekretariat
pok. nr 13) do dnia 17 marca 2017 roku.
Każda osoba może oddać tylko jeden kupon konkursowy.
Wylosowany laureat otrzyma nagrodę rzeczową.

www.sadysompolna.pl
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